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Samenvatting Hoe is het om op te groeien tussen honderden psychiatrische patiënten
en lichamelijk gehandicapten omdat je vader de directeur is van een
psychiatrische kliniek en je ouderlijk huis op hetzelfde terrein staat?
WANNEER WORDT HET EINDELIJK WEER ZOALS HET NOOIT IS
GEWEEST van Joachim Meyerhoff heeft alles: het maakt je aan het
lachen, het ontroert en het zet je aan het denken. 
In Duitsland zijn er al meer dan 170.000 ex. van verkocht. Deze briljante
tragikomische roman is onze ontdekking voor de Boekenweek 2015, dat
als thema waanzin heeft.

Details Wanneer wordt het eindelijk weer zoals het nooit is geweest is een komisch
en tegelijkertijd treurig verhaal over een jongen die het beste in slaap valt bij
de kreten van patiënten, die een bloedbroederschap met de hond sluit en die
het dubbelleven van zijn vader ontdekt - een fascinerende man die uitblinkt in
theorie, verzaakt in de praktijk, vol levensvreugde is en toch niets tegen het
einde van zijn leven kan doen.

Het is een tragikomische coming of age, vaderroman en familieroman over
opgroeien in een abnormale omgeving in één. Een scherp geobserveerd en
persoonlijk verhaal over verlies en dood.

Over de auteur: 
Joachim Meyerhoff (1967) is voor zijn debuutroman Alle Toten fliegen hoch.
Amerika bekroond met de Franz-Tumler-Literaturpreis 2011 en de
aanmoedingsprijs van de Bremer Literaturpreis 2012. Sinds 2005 maakt hij
deel uit van het ensemblegenootschap van het Wiener Burgtheater. In zijn
zesdelige cylcus Alle Toten fliegen hoch, trad hij op als verteller en in 2007
werd hij tot toneelspeler van het jaar verkozen.

Auteursbezoek: Joachim Meyerhoff zal op 18/19 maart 2015 in Nederland
zijn en is dan beschikbaar voor interviews. Interesse? Mail:
gemma.groen@awbruna.nl.
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NB. Bij gebruik van auteursfoto credit Julia Stix gebruiken.
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Relevante links Boekgegevens

Citaten In een warme verteltoon verweeft Meyerhoff het portret van zijn eigen
familie met grappige belevenissen uit het gesticht. Trouw aan het motto:
verzinnen is herinneren. 
— SonntagsZeitung

Een geweldige vaderroman, liefdevol, humoristisch en op het einde
ontroostbaar treurig. 
— FAZ

Dat Meyerhoff naast een geestig en tragisch ook een treurig verhaal te
vertellen heeft, laat zien dat het hem niet alleen om het effect gaat, maar
ook om waarachtigheid. 
— Der Spiegel

Door zijn ironische toon en zijn talent voor grappige franjes lukt het
Meyerhoff steeds weer zijn uiteindelijk gewone jeugdherinneringen tot
een operette te maken. 
— Süddeutsche Zeitung

Hard gelachen, brok in de keel, bittere tranen. Dat heeft een boek al heel
lang niet meer bij mij voor elkaar gekregen. 
— Buchreport

Net zo komisch als ontroerend. Een klein meesterwerk. 
— Stern

“

“

“

“

“

“

http://issuu.com/awbruna/docs/voorjaarsaanbieding_2015_uitgeverij/4


Afbeeldingen

Over Signatuur

'De boeken van Signatuur zijn van het kaliber dat je ze blind uit het schap
kunt trekken als je iets bijzonders wilt.' - NU.nl

Sinds 2002 is Signatuur bij A.W. Bruna Uitgevers ondergebracht. In vrij
korte tijd is dit fonds uitgegroeid tot een erkend literair internationaal
georiënteerd kwaliteitsfonds; prachtige pareltjes uit India, Frankrijk,
Spanje, Oostenrijk, Australië, Scandinavië en Schotland.

Bijzonder trots zijn wij op onze grote verhalenvertellers. Met auteurs als
Carlos Ruiz Zafón, Richard Russo, Charles Lewinsky, Jaume Cabré, Juan
Gabriel Vásquez, Hilary Mantel en Jonas Jonasson biedt Signatuur een
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groep auteurs die echte verhalenvertellers zijn die boeken schrijven waar je
ingezogen wordt en die je meenemen naar een andere wereld; boeken
waarvan je het jammer vindt als je de laatste pagina omslaat. Mooie
gebonden boeken met sfeervolle omslagen. Kortom, boeken voor echte
lezers.

Klik hier voor de boeken die in het voorjaar van 2015 gaan verschijnen. 
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